
SKALNÍ MĚSTO
I.turnus  

Tábora Barrandov

1. 7. - 16. 7. 2021

Oblíbený tábor s dlouholetou 
tradicí, na kterém každoročně 

vymýšlíme pro Vaše děti bohatý 
program s překvapením.

ADRESA TÁBORA

Tábor Barrandov
 Miřetín 68

Proseč u Skutče
539 44

Tábor se nachází v krásné lesnaté krajině v předhůří
chráněné krajinné oblasti Žďárských vrchů na

českomoravské vrchovině v okrese Chrudim, poblíž
městečka Skuteč (cca 6 km). Areál leží na území města 
Proseč zcela mimo silnice uprostřed lesů v malebném 

údolí říčky Krounky.

TÁBOR BARRANDOV
ZO KINOS Barrandov Studio 

Kříženeckého nám. 322/5 
152 00 - Praha 5 

www.taborbarrandov.cz

TÁBOR  BARRANDOV

www.duhaskalnimesto.cz
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PROGRAM TÁBORA

Letní dětský tábor připravuje naše skupina již 
od roku 1995 pro děti od 1. do 9. tříd
základních  škol,  popř.  příslušných  ročníků 
víceletých gymnázií ( věkově 6 - 16 let).

Děti jsou rozděleny do pěti oddílů podle
věku, resp. třídy, kterou navštěvují. Nejmenší 
nazýváme Skřítci (děti z 1. a 2. třídy ZŠ), hned 
po  nich  jsou  Trolíci  (2.  a  3.  třída),  starší 
Permoníci (4. a 5. třída), následují Podskaláci 
(6. a 7. třída)  a nejstarší  jsou Skaláci (8. -  9.) 
třída ZŠ).

Každý  oddíl  vedou minimálně  dva  vyškolení 
vedoucí a min. jeden praktikant.

Každá věková skupina hraje svou etapovou 
hru. Ty jsou inspirovány mnoha pohádkovými 
a dobrodružnými příběhy, a jsou naplněny jak 
aktivními hrami, tak výtvarnými či 
uměleckými činnostmi a soutěžemi s důrazem 
na přátelství a spolupráci. Při zahájení etapové 
hry se do příběhu doslova přenesou a jsou 
jeho součástí po celou dobu tábora. Současně 
mají táborníci i společné aktivity, jakými jsou 
např. olympiáda nebo pouť.

Jako na každém správném táboře, nechybí ani 
výlety, táboráky, či opékání buřtů a písničky.

Vedoucí  jednotlivých  oddílů  si  připravují 
zajímavý začátek i konec her nejčastěji spojený 
s  divadelním vystoupením.  Průběh  tábora  je 
vyplněn herními aktivitami.

Cena zahrnuje ubytování, stravování 5x denně, 
pitný režim, dopravu, pojištění a program

6 200,00 Kč

Pro koho je tábor určen:
Pro děti 1.- 9. třídy základních škol (6 - 16 let)

S příznivci, rodiči a kamarády komunikujeme prostřednictvím Facebooku a každý táborový den 
přidáváme fotky na rajče, kde si také můžete prohlédnout fotky z našich předešlých táborů.

|  Duha Skalní Město |  Duha Skalní město

Hlavní vedoucí - Barbora Tuháčková 

Tel. č. : +420 602 841 252 - přihlášky 

Hospodář - Petr Procházka 

Tel. č. : +420 776 247 113 

Email: skalnimesto@taborbarrandov.cz 

Hlavní organizátor: Duha Skalní město, IČO: 06657401 

Přihlášení pouze elektronicky na: 

prihlasky.taborbarrandov.cz
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